
20 l O GLOBO l Economia l Segunda-feira 29 .4 .2013

O que há alguns anos pertencia ao
mundo da ficção científica aos poucos
está se tornando real. Há duas sema-
nas, o Google Glass foi distribuído para
um seleto grupo de desenvolvedores.
As gigantes da tecnologia Apple,Micro-
soft e Samsung também planejam lan-
çar relógios ou óculos inteligentes. De
acordo com a ABI Research, em 2018
serão vendidos 485milhões de disposi-
tivos para vestir, conhecidos como we-
arable devices. Algumas empresas, co-
mo Nike e Sony, largaram na frente e já
oferecem uma série de produtos, inclu-
sive no Brasil.
— Todo mundo fala dos wearables

devices porque eles se tornaram uma
tendência, principalmente com o Goo-
gle Glass.Mas é uma tendência que en-
xergamos há muito tempo — diz Joe
Takata, gerente de produto da Sony.
Desde 2011 a fabricante japonesa

possui um smartwatch, que funciona
pareado com smartphones Android.
Apesar de não fazer chamadas, todas as
notificações recebidas pelo celular
aparecem na tela do relógio. Também
pode-se controlar o tocador de músi-
cas, acessar contatos e agenda, entre
outras funções específicas, como loca-
lizar o telefone em caso de perda. Com
aplicativos baixados da Google Play, o
relógio pode visualizar mapas, mostrar
a previsão do tempo ou funcionar co-
mo um controle remoto.

MERCADO ESPORTIVO SE DESTACA
A Nike possui a linha Nike+, composta
por um relógio inteligente, duas pulsei-
ras e um sensor para ser acoplado ao
tênis. Esses dispositivos são vendidos
como acessórios para a prática esporti-
va, servindo como ferramentas para
medir intensidade e frequência dos
exercícios. De acordo com a ABI Rese-
arch, sensores esportivos respondem
atualmente por 61%domercado dewe-
arable devices.
Com a chegada da Google e novos

players, a tendência é que a visibilidade
e a procura por esses produtos aumen-
te. De acordo com relatório da ABI Re-
search, o mercado vai “explodir em po-
pularidade no próximo ano”, transfor-

mando os dispositivos para vestir em
“norma” para muitos consumidores.
— Começa com um ou outro fabri-

cante e de repente vira um padrão no
mercado. É positivo para todo mundo
— avalia Takata.
As duas maiores fabricantes de

smartphone do mundo planejam en-
trar nesse mercado. Segundo rumores,
a Apple desenvolve o iWatch, um reló-
gio com sistema iOS que funciona co-
nectado ao iPhone ou iPad. Não exis-
tem informações oficiais sobre o pro-
duto, mas analistas afirmam que o fun-
cionamento será parecido com o
smartwatch da Sony, com exibição de
notificações e controle de algumas fun-
ções do celular.
A Samsung já lançou dois smartwat-

chs, mas ambos fracassaram. Em 1999,
a fabricante sul-coreana lançou o SPH-
WP10, literalmente um telefone de pul-

so. O problema é que o aparelho tinha
autonomia de apenas 90 minutos de li-
gação, enquanto, na época, as baterias
dos celulares duravam dias. Dez anos
depois a empresa fez a segunda tentati-
va, com o S9110, que também foi des-
continuado. Após surgirem os rumores
do produto da rival, o vice-presidente
de Dispositivos Móveis, Lee Young,
anunciou as intenções da empresa.
— Nós estamos trabalhando em um

relógio há bastante tempo. Estamos
preparando produtos para o futuro, e o
relógio é um deles — disse, na ocasião.
Para a pesquisadora Luisa Paraguai,

professora do programa de mestrado e
doutorado em Design da Universidade
Anhembi Morumbi, o que está aconte-
cendo é o amadurecimento de ummer-
cado iniciado nos anos 2000. Ela conta
que, em 2002, experimentou um protó-
tipo semelhante ao Google Glass. Na

época, existia uma jaqueta da Phillips,
que se conectava a iPods e celulares.
— Eram aparelhos caros, específicos

para determinada função. Já a Google
planeja criar um produto de massas.
Se os óculos da Google vão cair no

gosto do consumidor, é uma pergunta
para a qual a pesquisadora não tem res-
posta. Segundo Luisa, as empresas es-
peram obter sucesso parecido com o
alcançado com os smartphones, mas
alguns dispositivos, como o Google
Glass, possuem a característica de in-
terferir na fisiologia e os consumidores
terão que se adaptar a ele.
— Não sei se os óculos terão muito

demanda. O celular, apesar de estar
semprenobolsodaspessoas, não inter-
fere na fisiologia, os óculos, sim. Será
preciso uma mudança no comporta-
mento — afirma.
As empresas têmmuito a ganhar com

o lançamento desses dispositivos. De
acordo comoanalista Toni Sacconaghi,
da Sanford C. Bernstein, considerando
o preço de US$ 250 por aparelho, se o
iWatch for comprado por apenas 3%
dos donos de iPhones, a Apple vai fatu-
rar em torno de US$ 2,3 bilhões com o
produto. Se a adoção for de 5%, os ga-
nhos serão de US$ 3,4 bilhões.

SOCIEDADE TERÁ QUE SE MOLDAR
Para o futuro, as interferências fisioló-
gicas tendem a se ampliar. O cientista-
chefe da Microsoft Research, Rico Mal-
var, prevê um mundo onde o próprio
corpo servirá como interface tecnológi-
ca. Nesse sentido, a empresa já desen-
volveu umprotótipo de óculos que pro-
jeta botões funcionais na palmadamão
do usuário.
— Talvez você faça gestos em frente

ao smartphone e ele projete gráficos e
informações no ar — especula.
Para Malvar, a sociedade terá que se

moldar aos wearables devices, mas ele
não enxerga nisso uma barreira in-
transponível. Como exemplo, cita os
fones de ouvido Bluetooth, comuns
atualmente, mas que já causaram es-
tranheza.
— No começo, era estranho ver al-

guém falando sozinho. Agora, todo
mundo faz isso. Imagine não apenas fa-
lando, mas vendo coisas no ar? As pos-
sibilidades são infinitas. l

Dos sensores de tênis da Nike aos óculos da Google, empresas apostam em ummercado em expansão
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Costume. Para pesquisadora, consumidores terão que se acostumar commudanças fisiológicas, como a causada pelo Google Glass

Computadores para vestir dos pés à cabeça

“No futuro, talvez
você faça gestos
em frente ao
smartphone e ele
projete gráficos e
informações no ar”
Rico Malvar
Diretor da Microsoft Reserach

O GLOBO não autoriza quem quer que seja a retirar em seu nome, para qualquer fim, produtos em lojas. Os produtos que forem fotografados
pela equipe do jornal deverão ser entregues na redação e retirados no mesmo dia. As imagens devem ser enviadas para o e-mail da seção.

Se não dá para enviar algo on-line, nada como um
pendrive USB para resolver a questão. Por outro
lado, hoje há tanta informação circulando por aí
que a saída é se munir de um hub — aparelho que
reúne várias portas USB — para garantir o tráfego
das informações. Aqui, estão sugeridos alguns
modelos para o uso no dia a dia.

COMBINADO
DE USB

Compatível com PCs e notebooks, este hub USB
que mais parece uma estrela do mar tem quatro
portas e proteção contra sobrecarga para cada
uma delas. Pesa 60 gramas e tem garantia de dois
anos. Sai por R$ 27,90 no endereço bit.ly/conexao3

Parece um multifio, mas é um hub USB com
ponteira flexível para melhor ajuste no
computador. Além disso, seu formato permite
enrolar cabos dos conectores para evitar
aquele conhecido emaranhado em volta do
desktop. Custa R$ 119,90 no endereço
bit.ly/conexao2
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Trazendo quatro portas coloridas, este hub USB
tem suporte às versões 1.1 e 2.0 da tecnologia de
armazenamento e não necessita de fonte externa
de energia, segundo o fabricante. É compatível
com os sistemas Windows ou Macintosh. Pode
ser encontrado por R$ 27,90 no endereço
bit.ly/usb2
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PROTEÇÃO INCLUÍDA
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www.classificadosdorio.com.br
Para mais informações sobre os Classificados do Rio, consulte nossos operadores.

Devido ao Feriado do Dia do Trabalho, quarta-feira (01/05),
o Classifone e a Loja de Classificados

não funcionarão nesta data.

As publicações para quinta-feira (02/05) deverão ser solicitadas
até terça-feira (30/04), nos horários abaixo:

ANTECIPE SEU ANÚNCIO
FERIADO DIA DO TRABALHO

Classifone:
até as 20h

Loja:
até as 18h

Classifone:
(21) 2534-4333
Horário: das 8h às 20h

Loja - Centro:
Rua Irineu Marinho, 35 - (21) 2534-5241
Horário: das 9h às 18h

2534-4333 classificadosdorio.com.br
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